
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА “ИВАН ИЛИЕВ” - БЛАГОЕВГРАД 
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ЗАПОВЕД № РД 08-475/09.02.2021 г.  

 

 На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 9  от ПМС № 328/21.12.2017 г.  

 

I. ОПРЕДЕЛЯМ 

 

1. Срок за подаване на документи за следните видове месечни стипендии за втория учебен 

срок на 2020/2021 учебна година: 

 1.1. За постигнати  образователни резултати; 

 1.2. За подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането; 

 1.3. За подпомагане на ученици с трайни увреждания; 

 1.4. За ученици без родители; 

да бъде до 05.03.2021 г., съгласно утвърдените правила за отпускане на стипендии на 

ученици след завършено основно образование. 

 

2. Срок за подаване на документи за еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 2  от ПМС 

№ 328/21.12.2017 г. за постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в 

дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта – от 01 до 15 юни 2021 

г.   

     II. ВЪЗЛАГАМ 

 

1. Следните задължения на комисията за стипендиите в ПГИ „Иван Илиев“: 

1.1. Да изготви разпределение на средствата за стипендии за 2021 г. 

 

Срок до 01.03.2021 г. 

 

1.2. Да допусне до класиране, да извърши класирането и да предложи на директора 

учениците, на които да бъде отпусната месечна стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 от ПМС 

№ 328/21.12.2017 г. 

 Срок до 19.03.2021 г.  

 

1.3. Да разгледа документите за предоставяне на месечни стипендии по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 

4 от ПМС № 328/21.12.2017 г  и да предложи на директора учениците, на които да бъде 

отпусната съответната стипендия. 

Срок до 19.03.2021 г.  

 

1.4. Да разгледа документите за предоставяне на еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 

1  от ПМС № 328/21.12.2017 г. и да предложи на директора учениците, на които да бъде 

отпусната съответната стипендия. 

Срок до 2 седмици след подаване на документите.  

 

1.5. Да разгледа документите за предоставяне на еднократни стипендии по чл. 5, ал. 1, т. 

2  от ПМС № 328/21.12.2017 г. и да предложи на директора учениците, на които да бъде 

отпусната съответната стипендия. 

Срок до 22.06.2021 г. 
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2. Следните задължения на класните ръководители в ПГИ „Иван Илиев“: 

2.1. Да проверят пълното окомплектоване на необходимите документи съгласно 

Правилата за получаване на стипендии на ПГИ. 

2.2. Да представят в деловодството на ПГИ представените документи, придружени със 

списък на учениците, кандидатстващи за стипендии. 

     Срок до 05.03.2021 г. 

 Горната заповед да се сведе до знанието на всички учители и ученици, като се 

обяви на видно място в училището, както и на сайта на училището  в тридневен срок от 

издаването й. 

 

 

 

 

      ЗА  ДИРЕКТОР: 

                 /Ася Бояджиева - Пенкова/ 

     

        


